
BABI 

PENDAHULUAN 

Dewasa inl perkembangan manusia semakin pcsat, dengan segala cara dan 

upaya manusia di dalam kehidupan berusaha untuk mempermudah mendapatkan 

barang-barang produksi. Dan berbagai upaya kemudahan yang diciptakan dengan 

cepat diserap dan diterapkan pula. Salah satu upaya manusia itu sendiri adalah untuk 

menciptakan keteraturan dan keharmo>nisan di dalam meletakkan lalu lintas hukum, 

terutama di dalam me!aksannkan perjanjian antar masyarakat. 

Salah satu perihal pelaksanaan perjanjian ini adalah pelaksanaan pcrjanjian jual 

beli yang sering dilmanakan di dalam kehidup:Ul di masyarakat. Disebabkan 

banyaknya keanekarageman kepcntingan masy&Iakal di <lalam dunia pcrdagangan, 

yang mana kebutuhau-kebutuhsn ini semru..in mcudcsak dan peraturan-pcroturan 

scbelumnya yang suclah ada sejak lama seperti jual beli, sewa menyewa dan banyak 

lagi jenis lainnya yang mana jenis-jenis periY.atan tersebut tidak cukup memadai. Oleh 

sebab kelrurangan ek3n bentuk pcrjanjian yang terdapat di dalmn masyaralat, maka 

Jahirlah suatu jenis perikatan yang �angat pentiug dan tidak lcurang pentingnya clari 

perikatan·perikatan yang lain yang dikenal dengan na.ma jual bell sedacara kredit .. 

Sama halnya dcngan perikatan-perikatan sebelumnya yang dikenal di dalam Buku m 

KUH Perdata, jual beli secara kredit ini hampir mempunyai persamaan dengan 

perik.atan·perikatan yang terdapat di dalam Buku ill KUH Perdata. 
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Dikatakan mempunyai persamaan, karena peraturan-peraturan yang dipakai 

dalam jual beli secara jredi t adalah peraturan-peraruran yang terdapat di dalam Buku 

Ill KUH Perdata. Sesuai dengan bunyi Pasal 1338 KUH perdata:" Setiap perjanjian 

yang dibuat oleb para pihak adalah berlaku sebagai undang-undang bagi yang 

membuatnya ", dan sesuai pula dengan " WIS Party Otonomi " yang berarti kebebasan 

para pihak untuk membuat setiap perjanjian, asal perjanjian itu tidak bertentangan 

c.lcr.gan kelertiban umum, kesusilaan serta kebiasaan. 

Adapun lahimya perikata..'l jual beli secara kredit iriJ, di samping kebutuhan

kebutuhan yang sangat mmdesalc di dalam dunai perdagangan, perikatan inipun lahir 

c.lisebabkan kurang mampunya pembcli untuk mcmbeli suatu barang, sedangkan �i 

pembeli sudah sangat menginginkan barang tersebut. Walaupun si pembeli belum 

mernili.ki uang, ia dapat mempergunakan barang miJik si penjual itu. Hak milik 

baruJab berpindah dan si pcnjual kcpada si pembeli apabila si pembeli sudah me!unasi 

barga dari barang tersebut. 

Satu sisi lagi yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan perjanjian jual beli 

secara kredit kendaraen bennotor ini adalah peribal itikad baik dari pembeli. 

Dikatakan demikian terkada.ng di dalam suatu perjanjian jual beli secara kredit yang 

pada dasamya menangguhkan pembayaran dalam ma:sa tennin waktu tertcntu yMg 

telah ditentukan ditemukan suatu keadaan babwa itikad baik dari pembeli tcrkadang 

menghadapi kendala di pertengaban waktu pelaksanaanjual beli secara krcdit. Dengan 

kata lain terkadang ditemui keadaan babwa pembeli pada awal·awal perjanjian 

melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan tetapi memasulci waktu 
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